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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul  de  hotarare  privind darea in folosinta gratuita catre Tribunalul 
Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. Independentei, zona Tribunalului Teleorman 
                          

Prin solicitarea nr. 6.263/04.06.2018 a Tribunalului Teleorman, se solicita sprijinul in 

vederea rezervarii unui numar rezonabil de locuri de parcare, pentru salariatii din cadrul 

Tribunalului Teleorman, care are un numar de 79 de salariati, iar dintre acestia 12 sunt din 

alta localitate si se deplaseaza la instanta cu autoturismele proprietate personala. 

Astfel, s-a identificat un teren in suprafata de 187,50 m.p. apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 

1.358/2001, ce face parte din infrastructura strazii Independentei, avand numarul cadastral 

NC 25882 inscris in cartea funciara CF nr. 25882/UAT Alexandria si care poate fi dat in 

folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, pe termen limitat, cu destinatia de parcare 

auto, in temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 215/2001-a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarie si completarile ulterioare, unde se precizeaza: „Consiliile locale 

şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi 

imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor 

juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 

publică ori serviciilor publice.” 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, este necesara darea in folosinta gratuita 
catre Tribunalul Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, zona Tribunalului Teleorman, in 
conditiile legii. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) 
din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 



completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de 
hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 
Independentei, zona Tribunalului Teleorman. 

   
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere 

si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 


